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Distribuição Gratuita
SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 02 de dezembro de 2019.
Dispõe sobre a recisão contratual dos servidores contratados e dá outras
providências .

O Prefeito Constitucional do Municipio de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e:.
Considerando o decréscimo na receita desse município, sem perspectivas de aumento e o reflexo deste fato na elevação no
índice de gasto com folha de pessoal, violando o que preceitua o Art. 20, III, b, da Lei complementar 101/2000;
Considerando, outrossim, que os ocupantes de Cargos contratados podem ser exonerados ad nuntum;
Considerando que o possível desequilíbrio das finanças poderá gerar retenção pela Unição na conta do FPM pelo não
pagamento das obrigações previdenciárias correntes, que encontra previsão legal Art. 3º, da Lei 12.810/2013;
Considerando a urgente necessidade de redução dos gastos com folha de pagamento de pessoal, e reavaliação sobre a
quantidade de contratos necessários para se evitar descontinuidade dos serviços públicos essenciais.
Art.1º - Ficam rescindidos todos os contratos de trabalho e consequentemente demitidos todos os servidores contratados
por tempo determinado, salvo aqueles por programas federais ligados ao Fundo Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO ÚNICO – Será, imediatamente providenciado, o regular cadastramento e readmissão, em númeto
reduzido, mas suficiente e necessário, para aqueles que exerçam suas funções nos serviços públicos considerfados essenciais, tais
como: serviço de limpeza urbana, saúde, educação, contábil e de vigilância.
Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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